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KARMANN GHIA CLUB NEDERLAND 
 
NIEUWSBRIEF  
 

Datum: 6 maart 2019        Jaargang 3, nummer 2 

 

Evenementenkalender KGCN 2019 
- 5 en 6 januari Nieuwjaarsreceptie bij clubstand op het Kever Winter Festijn te Rosmalen. 
- 10 maart Algemene Ledenvergadering te Spijk (Gemeente West Betuwe) 
- 6 april Technische Dag bij Klassiek VW Centrum Schagerbrug (N-H). 
- 25 mei Voorjaarsrit te Veenhuizen (Noord Drenthe). 
- 7 juli Zomerrit door West Betuwe. 
- 7 en 8 september Internationaal Karmann Ghia Treffen in Hoorn (N-H). 
- 12 oktober Najaarsrit Maastricht (Zuid Limburg); uit te breiden met vrijdag 11 en zondag 13 

oktober. 
 

NB.  De Voorjaars- en Najaarsrit kunnen eventueel ook als weekend worden geboekt met 

hotelovernachting. 

 

 

 Hoera, weer een Technische Dag op 6 april 
 
We duiken in de techniek van onze Karmann Ghia’s. 

 

Op 6 april staat Maurice Bronke, de trotse eigenaar van het ‘Klassiek VW Centrum in Schagerbrug’ ons 

met ‘open deuren’ op te wachten. We duiken in de techniek van onze geliefde Karmann Ghia’s. 

Twee van onze technisch geschoolde clubleden zullen Maurice met raad en daad terzijde staan, te 

weten Kees Schultz en Peter Meier. 

Hebt u zich al aangemeld voor deelname aan de 
Algemene Ledenvergadering aanstaande zondag 
10 maart? Nog niet? Da’s dan toch spijtig. 
 
U hebt de unieke kans: 

- Clubleden na lange tijd weer te ontmoeten. 
- Plannen maken voor 2019. 
- Nieuws over het jubileum te horen. 
- Een beetje vergaderen (= meebeslissen over het reilen en zijlen 

van uw club). 
- En na afloop een hapje en een drankje op kosten van de club. 

 
Aarzel niet: het wordt mooi weer! 
 
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/algemene-ledenvergadering-2/ 
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Tot 1 april graag inschrijven (dit is geen grap!) 

 

We hebben weer een interessant programma 

samengesteld, waarbij ook de inwendige mens 

niet wordt vergeten. Immers over techniek 

kletsen is leuk, maar het mag natuurlijk ook 

gezellig zijn. 

 

PROGRAMMA: 

10.00 – 11.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

11.00 – 12.30 uur Technische uitleg/demonstratie 

over o.a.: 

* Het goed afstellen van een motor 

* Het afstellen van de kleppen (in- en 

uitlaatkleppen) 

* Het afstellen van de verwarming 

* Het vervangen van de binnen- en buitenkabel 

van de motorkap 

* Het vervangen van een kapotte koppelings-/gaskabel 

* Het testen van de remolie 

* Het meenemen van reserveonderdelen (pakketje pech onderweg). 

 

Lunch 

12.30 – 13.15 uur hebben we een gezamenlijke lunch. 

 

13.15 – 15.00 Voortzetting van het technische deel van het programma 

15.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

BELANGRIJK: [V R A G E N   S T E L L E N?] 

Zoals bij elke Technische Dag, is het voor de monteurs van belang om een inzicht te hebben in de vragen 

die leven. Wat wil men horen? Welke problemen moeten worden aangepakt en wat willen leden 

eventueel zelf doen? Er is altijd begeleiding bij. 

VRAGEN? Mail deze alsjeblieft aan: info@karmannghiaclub.nl !!!!!!!!!! 

 

We hebben nog maar twee aanmeldingen voor TAXATIES: 
We bieden voor geïnteresseerde leden (minimaal 5) taxaties aan, die gedurende het technische deel van 

de dag zullen plaatsvinden. Deze taxaties worden uitgevoerd door onze adverteerder, Steijn Sportscars 

Taxaties, en vinden plaats volgens artikel 7.960 van het Burgerlijk Wetboek. 

Het rapport kost € 95,00 en wordt opgemaakt volgens de FEHAC norm. De voorwaarden zijn dat de 

eigenaar een kopie van het kenteken en van het APK-formulier aan de taxateur geeft. 

Bij het kenteken gaat het om het deel met de auto gegevens en het deel met de eigenaar gegevens. 

Bij het APK-formulier gaat het om het formulier met duidelijke vermelding van het juiste woon-

/postadres en e-mailadres. Het tarief van € 95,00 reken je af bij aanmelding op de website/ of 

rechtstreeks aan de taxateur (pinnen is mogelijk!). 

 

LOCATIE: 

Klassiek VW Centrum (eigenaar Maurice Bronke) 

Nijverheidsweg 21 

1751 HG Schagerbrug 

Tel.: (0224) 573415 

mailto:info@karmannghiaclub.nl
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Het is weer een unieke kans om brandende vragen te stellen, iets uit te laten leggen, of gewoon zelf 

sleutelen onder begeleiding. 

 

Aanmelden voor de technische dag, klik op onderstaande link: 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/technische-dag/ 

 

25 mei Voorjaars-Jubileumrit 
 
Dit is het 1ste Jubileumprogramma dit jaar, met aansluitend een feestavond. 
Dat wil je natuurlijk niet missen! 
Een uitgebreid programma stond in de laatste Ghia Varia en het 
aanmeldingsformulier staat op de website. 
 
Let op:  
Er is een keuze menu om je in te inschrijven. 
Dat betreft vooral het bezoek aan het ‘Gevangenismuseum’ in Veenhuizen. 
 
Wij denken dat het aanmeldingsformulier voor iedereen duidelijk genoeg is. Bij 
twijfel? Bel onze evenementencoördinator. 
 
Denk ook aan de deadline voor aanmelding: 5 mei 2019! 
 
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/jubileum-voorjaarsrit/ 
 
 
 
7 Juli Zomerrit door West Betuwe (voorinformatie) 
 
De Zomerrit is een klassieker binnen de KGCN, die dit jaar verreden wordt in het 
midden van het land (goed te bereiken dus). Het wordt een zeer afwisselende 
tourrit door het prachtige rivierenland van West Betuwe, dat doorkruist wordt 
door de langste rivier van Nederland ‘de Linge’. Een eldorado voor wandelen, 
varen en fietsen. Er zijn enkele historische gebouwen, zoals een kerk uit de 14e 
eeuw, dijken, vele karakteristieke boerderijen en kastelen. 
 
Onderweg zijn enkele verrassingen ingebouwd, zoals een gratis bezoek aan een 
museum met 7.000 miniatuur auto’s. 
 
Start en eindpunt is Hotel-Restaurant De Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147 BM 
Asperen. Hier kan ook overnacht worden! 
 
 

https://karmannghiaclub.nl/evenementen/technische-dag/
https://karmannghiaclub.nl/evenementen/jubileum-voorjaarsrit/
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Programma (is zoals altijd): 
- 10.00 – 11.00 uur  Ontvangst met koffie of thee en een koekje. 
- 11.00 uur   Start tourrit. 
- 16.00 – 17.30 uur Terugkeer deelnemers (gratis drankje van de club). 
- 17.30 – 20.30 uur Barbecue. 

 
Voor clubleden is deelname gratis. 
De barbecue is voor eigen rekening (€ 25,00 per persoon). 
 
Verdere details in het volgende clubblad en op de website. 
Na publicatie in het clubblad kan worden ingeschreven. 

 

 

12 Oktober Jubileum-Najaarsrit (Novotel Maastricht). 
 

Opgelet!!!!!!!! 
 
Aan deze Najaarsrit kan gewoon op zaterdag 12 oktober ‘gratis’ worden 
deelgenomen. 
 
Maar ………… deze Najaarsrit kan worden uitgebreid! 
Immers, Henkjan Beksvoort heeft naast die Najaarsrit op 12 oktober óók een zeer 
aantrekkelijk programma uitgewerkt, inclusief 2 voordelige overnachtingen in het 
Novotel, inclusief ontbijt en buffetdiner op zaterdag. Lees het clubblad goed! 
 
Mocht je van dit uitgebreide aanbod in hotel Novotel (het hele weekend) gebruik 
willen maken, dan moet je hiervoor wél vóór 15 april 2019 aanmelden en 
betalen!. 
 
Voor de overige opties gelden andere deadlines. 
 
Wij denken dat het aanmeldingsformulier voor iedereen duidelijk genoeg is. Bij 
twijfel? Bel onze evenementencoördinator. 
 
https://www.karmannghiaclub.nl/evenementen/jubileum-najaarsrit-in-zuid-
limburg/ 
 
 
HET BESTUUR 
 
 

https://www.karmannghiaclub.nl/evenementen/jubileum-najaarsrit-in-zuid-limburg/
https://www.karmannghiaclub.nl/evenementen/jubileum-najaarsrit-in-zuid-limburg/

